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Convenção de subvenção no âmbito do 7.º PQ 
ANEXO III – Acções ERA-NET Plus 

 
 
III.1 - Definições 
 
Além das estabelecidas no artigo II.1, são aplicáveis à presente convenção de subvenção as 
seguintes definições: 
 
1. Convite conjunto: um convite [único] à apresentação de propostas de investigação 
transnacional publicado pelo consórcio, incluindo todos os aspectos necessários à execução e 
gestão do convite conjunto. 
 
2. Projectos transnacionais: os projectos financiados na sequência do convite conjunto e 
envolvendo pelo menos duas entidades jurídicas independentes de dois Estados-Membros ou 
países associados diferentes.  
 
3. Lista de selecção conjunta de projectos transnacionais: a lista de projectos transnacionais 
seleccionados formalmente pelo consórcio com base nos critérios descritos no artigo III.7.3. A 
lista de selecção conjunta de projectos transnacionais é a principal prestação concreta a 
apresentar pelo projecto. 
 
 
 
III.2 - Duração do projecto 
 
A duração total do projecto não deve exceder 5 anos a contar da data de início do projecto. 
 
 
 
III.3 - Obrigações de desempenho específicas de cada beneficiário 
 
Para além do disposto no artigo II.3, cada beneficiário deve entregar à Comissão, juntamente com 
a lista de selecção conjunta de projectos transnacionais, um compromisso formal, assinado pelo 
respectivo representante autorizado, em que identifique o seu montante específico a fim de 
assegurar o financiamento nacional total necessário para os projectos transnacionais.  
 
 
 
III.4 - Contribuição financeira da Comunidade 
 
1. A contribuição financeira da Comunidade será limitada a [máximo 33 %] do orçamento total 
atribuído aos projectos transnacionais seleccionados. 
 
2. A contribuição financeira da Comunidade é determinada pelo: 
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- reembolso dos custos elegíveis das actividades relativas à execução e gestão do convite 
conjunto. Contudo, a contribuição financeira da Comunidade não excederá o valor máximo 
definido no Anexo I. 
 
Sem prejuízo do disposto na alínea c) do artigo II.14.1, os custos elegíveis só podem ser 
incorridos até ao momento em que é confirmada pela Comissão a recepção da lista de selecção 
conjunta de projectos transnacionais.  
 
- reembolso dos custos elegíveis como contribuição proporcional acordada para reunir a nível 
nacional fundos destinados a actividades ligadas ao financiamento dos projectos transnacionais 
seleccionados. Esta contribuição proporcional acordada é fixada em [máximo 33 %] do 
orçamento total atribuído aos projectos transnacionais seleccionados com exclusão dos custos 
elegíveis para actividades relativas à execução e gestão do convite conjunto. 
 
3. O consórcio deve assegurar que o financiamento total atribuído a projectos transnacionais 
respeite as regras da concorrência. 
 
4. Caso um beneficiário não respeite o compromisso por si assumido de contribuir com a parte 
acordada para o orçamento total destinado a financiar os projectos transnacionais, a contribuição 
financeira da Comunidade será reduzida proporcionalmente, excepto se outros beneficiários 
aumentarem proporcionalmente o seu financiamento nacional para a lista de selecção conjunta de 
projectos transnacionais. 
 
 
 
III.5 - Modalidades de pagamento específicas 
 
Sem prejuízo do disposto no artigo II.6, a Comissão procederá aos seguintes pagamentos:  
 
a) Um primeiro pré-financiamento de [inserir montante] [inserir montante por extenso] euros, 
conforme previsto no artigo 6.º. Este primeiro pré-financiamento cobre os custos elegíveis para 
actividades relativas à execução e gestão do convite conjunto, conforme indicado no artigo III.7. 
 
b) Um segundo pré-financiamento de [inserir montante] [inserir montante por extenso] euros 
correspondente ao segundo período de apresentação de relatórios definido no artigo 4.º e indicado 
no quadro da repartição estimada dos custos para o período em causa, constante do anexo I. Este 
segundo pré-financiamento será acordado como contribuição da Comunidade destinada a 
financiar o montante necessário para completar os primeiros 12 meses de financiamento dos 
projectos transnacionais. 
 
c) Pagamentos intermédios no final de cada período de apresentação de relatórios, iguais à 
contribuição da Comunidade correspondente ao montante aceite, baseado em financiamento 
verificado e pago pelo consórcio para os projectos transnacionais, relativamente a cada período 
de apresentação de relatórios.  
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d) Um pagamento final da contribuição financeira da Comunidade em conformidade com a 
alínea c) do artigo II.6. 
 
 
 
III.6 - Alteração da composição do consórcio 
 
Para além do disposto no artigo II.36, qualquer pedido de inclusão ou exclusão de um 
beneficiário será transmitido à Comissão o mais tardar até à data da publicação do convite 
conjunto.  
 
 
III.7 - Execução e gestão do convite conjunto 
 
1. O consórcio publicará o convite conjunto em conformidade com o disposto no artigo II.35.2. 
 
2. O convite conjunto será executado através de um procedimento em duas fases. A fase 1 pode 
ser organizada de forma descentralizada. A fase 2 deve respeitar os princípios de uma única 
avaliação internacional pelos pares, conforme descrito no ponto 3. 
 
3. O consórcio avaliará as propostas recebidas com o apoio de, pelo menos, três peritos 
independentes nomeados pelo consórcio, com base, pelo menos, no seguinte conjunto de 
critérios: 
 

- Excelência científica e/ou tecnológica - qualidade do projecto transnacional (limiar 3/5) 
• Solidez do conceito e qualidade dos objectivos 
• Progresso para além do estado da técnica 
• Qualidade e eficácia da metodologia científica e tecnológica e do plano de trabalho 

correspondente 
 

- Qualidade e eficiência da execução e gestão (limiar 3/5) 
• Adequação da estrutura e procedimentos de gestão 
• Qualidade e experiência relevante dos vários participantes 
• Qualidade do consórcio em geral (incluindo complementaridade, equilíbrio) 
• Afectação e justificação adequadas dos recursos a atribuir (orçamento, pessoal, 

equipamento) 
 

- Impacto potencial (limiar 3/5) 
• Contribuição, a nível europeu e/ou internacional, para os impactos esperados enumerados 

no programa de trabalho do 7.° PQ para o tópico/actividade relevante 
• Adequação das medidas de difusão e/ou exploração dos resultados dos projectos 

transnacionais, e gestão da propriedade intelectual. 
 
4. O convite conjunto permanecerá aberto à apresentação de propostas pelas partes interessadas 
durante um período de, pelo menos, oito semanas para todo o procedimento em 2 fases. 
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5. O consórcio deve assegurar o respeito do princípio da confidencialidade durante os 
procedimentos de avaliação e selecção do convite conjunto. 
 
6. Cada beneficiário, e quando aplicável cada parte terceira indicada no artigo 7.°, deve assegurar 
que as subvenções concedidas às entidades jurídicas participantes nos projectos transnacionais: 

a) Estejam sujeitas aos princípios da transparência e da igualdade de tratamento;  
b) Não sejam cumulativas, impliquem co-financiamento e não sejam concedidas 

retrospectivamente;  
c) Não tenham como objectivo ou efeito gerar lucros em benefício das entidades jurídicas 
participantes nos projectos transnacionais. 

 
7. Cada beneficiário, e quando aplicável cada parte terceira indicada no artigo 7.°, deve efectuar 
verificações eficazes, de acordo com as suas regras de financiamento relevantes, dos custos 
elegíveis incorridos pelas entidades jurídicas participantes nos projectos transnacionais antes do 
pagamento de qualquer reembolso e deve efectuar auditorias de acordo com as suas regras 
nacionais. Devem também, relativamente a cada período de apresentação de relatórios, apresentar 
ao coordenador uma declaração assinada indicando os montantes das subvenções pagas e 
confirmando que os custos elegíveis foram reembolsados após a verificação da sua conformidade 
com as regras de financiamento nacionais relevantes. Devem igualmente manter à disposição do 
coordenador, da Comissão (incluindo o OLAF) e do Tribunal de Contas, o acordo assinado com 
as entidades jurídicas participantes nos projectos transnacionais e toda a informação e 
documentos necessários relativos às regras de financiamento nacionais e ao sistema de 
verificação, incluindo auditorias relevantes a que tenham sido sujeitas as entidades jurídicas 
participantes nos projectos transnacionais. 
 
8. Cada beneficiário deve adoptar as medidas adequadas para proteger os fundos da Comunidade, 
em especial para prevenir irregularidades, fraude ou qualquer outra actividade ilegal. A Comissão 
pode solicitar aos beneficiários a realização de auditorias às entidades jurídicas participantes nos 
projectos transnacionais em caso de suspeita de fraude ou de irregularidade. 
 
 
III.8 - Controlos e auditorias financeiras 
 
Cada beneficiário deve assegurar que o disposto na alínea c) do artigo II.3 será também aplicável 
às entidades jurídicas participantes nos projectos transnacionais.  
Cada beneficiário deve assegurar que as condições que lhe são aplicáveis ao abrigo dos pontos 1 
a 5, 7 e 8 do artigo II.22 sejam igualmente aplicáveis, mutatis mutandis, às entidades jurídicas 
participantes nos projectos transnacionais. 
 


